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Algemeen standpunt van Stichting SBBN
(Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark):

Uit de enquête van de gemeente is duidelijk gebleken dat ruim driekwart van de mensen die geantwoord hebben het
gebied zien als een rustig natuurgebied en dat men het wil laten zoals het is. (Dit is geheel in lijn met de eerdere
reacties van de bevolking: 7000 handtekeningen, 800 mensen bij de flashmob en ruim 300 aanwezigen in de Lasloods
op 23 januari jl.)
Er is behoefte aan beter onderhoud en wat meer activiteiten zoals die in een stadspark plaatsvinden.

Het belang van de natuur
Onze visie: De mens is een onderdeel van de natuur en er sterk
van afhankelijk. De toekomst van de mensheid vraagt om
duurzaam om te gaan met de natuur zodat de aarde leefbaar blijft,
niet alleen globaal, maar zeker ook lokaal.
Denk ook aan:
• Klimaatconferentie, vorige week in New York
• Rapport van commissie Remkes over de stikstofproblematiek van
vorige week
• Interview met Prinses Irene in ‘De Verwondering’ afgelopen zondag.

739 mensen hebben de enquête ingevuld.
Wat wilt u niet?
Vakantiehuisjes 89 %
Grootschalige recreatie/hotel 77 %
Wat wilt u wel?
natuurbehoud/rust 77 %
Onderhoud 17 %
Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit?
Laten zoals het is 77 %
Stadspark 18 %
Wat over de Sauna?
Vernieuwing 8 %
Geen sauna 2 %
Wat over de Kanovijver
Renovatie 7 %
Extra ruimte voor beide ondernemers? Niet 5 % wel 4 %.
Wat over toeristische ontwikkeling?
Positief 3 %
Conclusie: Geen plannen voor toerisme, maar laat de natuur en de mensen voor wie het bedoeld is met rust.
Dit is ook exact waar onze stichting voor is opgericht.

Om een goed beheer van het gebied in de toekomst te onderbouwen zijn
wij dit gestart met een uitgebreid onderzoek naar flora en fauna van het
gebied.
Wij hebben een twintigtal deskundigen en ervaren amateurs gevonden
die al twee keer een dagdeel of meer zijn bezig geweest met de
inventarisatie.
De eerste keer was eind juli, tweede keer begin september
Omdat we uiteraard het voorjaar met bloemengroei en het trekken en
nestelen van vogels willen meenemen zal de laatste fase van het
onderzoek pas medio 2020 afgerond zijn.

Ons uitgangspunt is het bestemmingsplan 2011.
Voor wat de beide bedrijven betreft geeft dit prima aan wat de grenzen zijn waarbinnen zij zich kunnen
vernieuwen.
Aan de bestemming van het overige terrein hoeft wat ons betreft niets gewijzigd te worden.
Dus: geen grootschalige bouw van recreatievoorzieningen en verblijfsvoorzieningen, het natuurlijke
karakter van het gebied niet aantasten, hooguit her en der wat verbeteren en/of ondersteunen.
In hoofdlijnen het gebied ongewijzigd laten, zoals duidelijk naar voren komt uit de wens van de
bevolking in de gemeentelijke enquête
Geen uitbreiding van toeristische recreatie maar wel ondersteuning van het gebruik van het gebied
door de Vlissingers en hun gasten (inclusief toeristische bezoekers, dus zoals ook nu al het geval is).

Het verdient de voorkeur eerst spelregels op te stellen alvorens modellen te
ontwikkelen.
Onze inbreng voor de “spelregels” voor de Integrale Visie:

1. In algemene zin dienen de op te stellen spelregels voor de ruimtelijke inrichting het behoud van
de bestaande natuur en het versterken van het natuurlijke karakter te bevorderen.

2. Veranderingen van de huidige inrichting is mogelijk mits de bovenstaande algemene
regel niet wordt overtreden. Daarnaast dient een voorgestelde wijziging de
gebruiksbehoeften van met name de Vlissingse bevolking te ondersteunen.
3. Als het om bouwen gaat blijft bestemmingsplan 2011 voor Kanovijver en Sauna
gehandhaafd. Ook de bestemming van het overige gebied van het N/Wdp blijft
gehandhaafd, maar een eventuele verfijning is mogelijk. We denken hierbij aan
eventuele zonering: het aanwijzen van deelgebieden die voor de inwoners meer of
minder toegankelijk zouden kunnen zijn ter bescherming van kwetsbare flora en
fauna.
4. De basis voor de toetsing van alle plannen dient het gedegen uitgevoerde
onderzoek naar flora en fauna dat loopt tot in 2020 te zijn.

5. Waterpartijen
In het gebied zijn waterpartijen aanwezig in de vorm van oude kreken, waterlopen en sloten.
Ook hier geldt voor de SBBN dat eerst de flora en fauna in de waterpartijen in kaart dienen te worden
gebracht.
6. Parkeren
Het Nollebos/Westduinpark gebied kent een aantal parkeerplaatsen, nl. bij de boulevard, de
tennisvereniging, de sauna, en een bij de waterpartij aan de Zwanenburgseweg.
De SBBN ziet vooralsnog geen aanleiding om het parkeren in het gebied aan te passen. Mede
doordat dit in de toekomst een grote druk gaat leggen bij omwonenden, Dit zou pas kunnen worden
gedaan nadat het lange termijn beleid voor behoud en beheer is vastgesteld.
7. Ontsluiting van het gebied
Het gebied wordt nu op vele plaatsen ontsloten. Wandelen in en door het gebied is zeer wel mogelijk
zowel in de lengte, parallel aan de zee als in de breedte, loodrecht op de van Woelderenlaan. Ook
voor dit aspect geldt dat eerst het lange termijn beleid voor het hele gebied duidelijk dient te zijn.
Nieuwe (asfalt)wegen of verbreding van bestaande worden door de SBBN bij voorbaat afgewezen.
8. De waterkering.
Ter bescherming van Walcheren tegen de zee moeten de regels van het Waterschap Scheldestromen
worden gerespecteerd.

9. De SBBN ervaart via berichten van vrienden en donateurs dat het gebied een belangrijke
emotionele waarde heeft voor een groot deel van de bevolking.
Naast de natuurwaarde heeft het gebied ook een cultuurhistorische waarde.
De SBBN is van mening dat deze waarden nu niet voldoende ontwikkeld zijn of benut worden. In
het lange termijn beleidsplan dient aan deze waarden aandacht te worden besteed zodat
Vlissingers, andere Zeeuwen en gasten deze waarden kunnen ervaren bij hun bezoek aan het
gebied.
10. Ook voor de historische elementen zijn spelregels van groot belang. In die sfeer zouden plannen
tot verandering bijvoorbeeld altijd de zichtbaarheid en de bescherming van archeologische
elementen zoals slotgrachten, bunkers, tankval en poel(en) van boerderijen moeten bevorderen.

Vanuit dit perspectief hebben wij de drie modellen die door Bosch Slabbers zijn
ontwikkeld bekeken. Hierbij onze waarderingen van deze modellen.

Spelregels
1+2 Algemeen behoud en versterking natuur, cf.
gebruiksbehoefte Vlissingse bevolking c.s.
3- Bouwen binnen kader van het
bestemmingsplan 2011
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Negatief

4- Gedegen onderzoek flora en fauna
5- Waterpartijen
6- Parkeren
7- Ontsluiting
8- Waterkering
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Negatief
Negatief
Negatief
Zeer
negatief

Zeer
negatief

9+ 10 Cultuurhistorische en Emotionele waarden Negatief
Conclusie: Negatief

Toelichting op de conclusies bij Model 1
Dit model scoort op alle punten negatief en wel om de volgende redenen:
• De “loop” entree vanaf de boulevard is duur en onnodig. De huidige aansluitingen kunnen eenvoudig
verbeterd worden d.m.v. een z.g. ‘luie’ trap.
• Geen grootschalige nieuwbouw van de Kanovijver en geen “Wellness in de duinvallei”,
dit is namelijk de voet van de waterkering en bevordert ongewenst verkeer door het hele gebied.
• Restanten van het slot Zwanenburg moeten geen attractiepunt worden en dus ook niet beter
toegankelijk, daar de natuurwaarde wordt aangetast. De zilte natuur moet beschermd blijven, een
betere toegang maakt het kwetsbare gebied kapot.
• De verplaatsing van de Sauna naar de voet van de waterkering is tevens strijdig met het
bestemmingsplan.

WAARDERING MODEL 2
Spelregels
1+2 Algemeen behoud en versterking natuur, cf.
gebruiksbehoefte Vlissingse bevolking c.s.
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Negatief
Zeer
negatief

8- Waterkering
Neutraal
9+ 10 Cultuurhistorische en Emotionele waarden Zeer
negatief
Conclusie: Zeer
negatief

Toelichting op de conclusies bij Model 2
• Dit model scoort op een aantal punten zeer negatief en wel om de volgende redenen:
• Het verplaatsen van de Kanovijver is strijdig met het huidige bestemmingsplan, ‘trekt’ onwenselijke massarecreatie
het Nollebos/Westduinpark in.
• Parkeerterrein vervalt grotendeels, negatief effect voor huidige bezoekers horeca ondernemers boulevard, toename
parkeeroverlast huidige bewoners
• Klimbos en speeltuin (scoren zeer laag in de enquête) verstoort de natuur enorm en vraagt allerlei constructies die
het karakter van het natuurgebied erg aantasten. Ook de veiligheid en onderhoud baart ons grote zorgen.
Lammerenburg heeft een uitstekende onderhouden en veilige speeltuin en krijgt onterechte valse concurrentie van
de gemeente.
• Het doortrekken van de Sloeweg vergroot onnodig asfalt en verstening van het natuurgebied. Huidige
toegankelijkheid van de Sauna is veilig en veroorzaakt geen verdere aantasting van de toch al schaarse Vlissingse
natuur.
• Het openleggen van het saunagebeuren naar het water (Wellness aan het water) betekent dat het introverte
karakter van het huidige bedrijf verandert in een extravert karakter en daarmee de sfeer van het hele gebied geweld
aan doet. Dit bedrijf ligt centraal in het natuurgebied.
• Geen betere toegankelijkheid van de zilte natuur die veel te kwetsbaar is. Vlonders bij slot Zwanenburg veroorzaken
een aantasting van de natuur.
• Bunkerspelen slaan geen acht op de strijd met verlies van levens tijdens de Slag om de Schelde. Wij zouden wel
toejuichen wanneer deze historische monumenten onder regie van de Stichting Bunkerbehoud worden ontwikkeld
• Plaatsen grote vraagtekens bij de ontwikkeling van duinnatuur en het open leggen van de historische poel.

Conclusie en Toelichting Model 3
Spelregels
Model 3
1+2 Algemeen behoud en versterking natuur, cf. gebruiksbehoefte Vlissingse bevolking c.s. Negatief
3- Bouwen binnen kader van het bestemmingsplan 2011

8- Waterkering
9+ 10 Cultuurhistorische en Emotionele waarden

Zeer
negatief
Afwezig
Zeer
negatief
Negatief
Zeer
negatief
Negatief
Negatief

Conclusie:

Negatief

4- Gedegen onderzoek flora en fauna
5- Waterpartijen
6- Parkeren
7- Ontsluiting

Toelichting op de conclusies bij Model 3
• Zoals in model 2 aangehaald veroorzaakt doortrekken van de Sloeweg onnodig asfalt en
verstening van het natuurgebied. De huidige toegang van de Sauna is veilig en veroorzaakt geen
verdere aantasting van de toch al schaarse Vlissingse natuur. Doortrekken zorgt voor een te
grote druk op de natuur. Het bestemmingsplan biedt hier geen ruimte voor.
• Verbinden en uitbreiden van de waterpartijen is onwenselijk daar de waterpartijen verschillende
soorten milieus vertegenwoordigen (zilt en zoet) de te verwachten invasie van kano’s zal de stilte in
het gebied ontegenzeggelijk verstoren. Ook op het gebied van veiligheid zetten wij grote vraagtekens
• Verdere openlegging van de strook met unieke zilte natuur is een aanslag op de hier aanwezige
unieke flora (illegaal plukken op onze Zeeuwse schorren en slikken is geen utopie maar realiteit)
• Om dezelfde reden zijn wij tegen het opleuken van de locatie Slot Zwanenburg en het vergroten van
de Kanovijver.
• Aanleg van een amfitheater zal geen positieve bijdrage leveren aan het culturele leven van onze stad.
Het huidige Arsenaal openluchttheater ligt erg centraal in de stad (Bellamypark, jachthaven etc.) en
het gebruik hiervan is al marginaal.

Vervolg Conclusie en toelichting model 3
• Het voorstel van een rodelbaan druist in tegen behoud van het natuurlijke karakter van ons unieke
gebied, het is een gevaarlijke attractie waarbij (ernstige) slachtoffers kunnen vallen. Wij vrezen dat
hiermee een begin wordt gemaakt met het verbouwen van het Nollebos tot een pretpark.

Disclaimer: onze reactie kan niet volledig zijn omdat de 3 modellen niet
van een toelichtende tekst zijn voorzien, maar slechts sfeerbeelden zijn.
Wij behouden ons het recht voor onze reactie aan te vullen en bij te
stellen.

Onze volledige reactie kunt u vanaf overmorgen lezen/downloaden vanaf
onze website:

www.onsnollebos.nl

Contact via: onsnollebos@zeelandnet.nl

